SAPA - MÙA HOA ĐÀO HOA MẬN
NGÀY 01: HÀ NỘI - SAPA – NÚI HÀM RỒNG Ăn: T>C
06h00: Xe và hướng dẫn viên của VTTC đón quý khách khởi hành đi Lào Cai, chạy theo đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai dài 245km
với chưa đầy 5h đồng hồ.Quý khách nghỉ ngơi trên xe và ngắm phong cảnh tuyệt đẹp trên cung đường này.
10h00: Đến Thành phố Lào Cai, quý khách đi lễ Thánh đầu năm cầu may tại Đền thờ Ông Hoàng Bẩy,
12h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng, sau đó xe tiếp tục đưa du khách đến Sapa cách thành phố Lào cai 38km.
15h00: Đến Sapa, Quý khách nhận phòng khách sạn.
HDV đón quý khách thăm quan khu du lịch Hàm Rồng với khung cảnh hoang sơ, kỳ vĩ; thăm vườn lan Đông Dương với đủ loại, muôn
sắc màu; đầu Rồng Thạch Lâm kì vĩ, vượt qua Cổng trời 1, Cổng trời 2, du khách sẽ được đặt chân đến nơi cao nhất của Hàm Rồng đó
là sân Mây - nơi giao thoa của đất trời, ngắm toàn cảnh Sapa từ trên cao
18h30: Quý khách ăn tối. tự do khám phá thị trấn Sapa về đêm. Nghỉ đêm tại Sapa
NGÀY 02: SAPA - CÁP TREO FANSIPAN - BẢN CÁT CÁT Ăn: S>T>C
06h00: Quý khách ăn sáng sau đó HDV đưa Quý khách bách bộ đi tới Ga cáp treo Fansipan để bắt đầu cuộc hành trình chinh phục
Fansipan bằng cáp treo 3 dây hiện đại nhất thế giới (tự túc chi phí cáp treo 600.000đ/vé khứ hồi).
Tuyến cáp này dài hơn 6,2km. Mỗi cabin trên cáp treo có sức chứa tối đa 30-35 khách, công suất vận chuyển lên tới 2.000 khách một
giờ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển lên đỉnh Fansipan xuống còn 15 phút, thay vì 2 ngày đi bằng đường bộ hiểm trở. Cáp treo có khả
năng chịu được áp lực gió mạnh và thời tiết khắc nghiệt, mở ra cơ hội chiêm ngưỡng đỉnh Fansipan cho mọi đối tượng, kể cả người cao
tuổi và trẻ em.
Sau đó tiếp tục chinh phục 600 bậc đá lên đỉnh Fansipan trên độ cao 3.143m - nóc nhà của Đông Dương (Quý khách có thể mua vé tàu
hỏa leo núi giá vé 100.000đ/khách).Ngoài tuyến cáp chính, các hạng mục kiến trúc như nhà ga đi, nhà ga đến, nhà hàng, quầy lưu
niệm… đều được thiết kế kỳ công
12h30: Ăn trưa tại nhà hàng.
14h30: HDV đưa Quý khách bách bộ đi thăm bản Cát Cát tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người đồng bào dân tộc H'mông, thăm thác
Tiên Sa. Thưởng thức chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống tại nhà máy thủy điện cũ. Quay lại thị trấn Sapa, Quý khách có thể
đi tắm lá thuốc Dao đỏ để thư giãn sau một ngày thăm quan để thư giãn và hồi phục sức khỏe (phí tự túc).
18h30: Sau bữa tối quý khách tự do khám phá Sapa, thăm chợ, nhà Thờ Sapa (tối thứ 7 tại khu Nhà Thờ thường diễn ra phiên Chợ tình
– là một điểm du lịch hấp dẫn đối với khách du lịch cả trong và ngoài nước khi tham gia tour DL Sapa. Mỗi tuần, chợ họp một lần vào
tối thứ Bảy. Ðây là chợ của người Dao)
Nghỉ đêm tại Sapa.
NGÀY 03: SAPA – THÁC BẠC CỔNG TRỜI – HÀ NỘI Ăn: S>T

07h30: Sau khi quý khách ăn sáng xong Hướng dẫn viên và xe đón quý khách đi thăm khu du lịch Thác Bạc. Từ xa đã nghe réo rắt
tiếng suối nước rượt đuổi nhau đổ về thác Bạc - Sa Pa bốn mùa hoa trái, bốn mùa sang sớm đều sương giăng mờ mịt. Nhất là khu vực
thác Bạc mùa hạ vẫn se se lạnh.
11h30: Quý khách trả phòng, đi ăn trưa.
14h30: Tập trung lên xe về Hà Nội.
18h30: Về đến Hà Nội. Kết thúc chương trình Fansipan Sapa 3 ngày 2 đêm với nhiều kỷ niệm. Hẹn gặp lại Quý khách

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

Phụ phí phòng đơn

Các dịch vụ bao gồm:
1. Xe đưa đón theo lịch trình
2. Nghỉ 02 khách/01phòng. Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. nếu lẻ nam/nữ nghỉ ghép 03 khách/phòng.
3. Các bữa ăn trong chương trình tiêu chuẩn
4. Vé vào cửa lần thứ nhất các điểm thăm quan có trong chương trình.
5. Hướng dẫn viên suốt tuyến nhiệt tình, chu đáo và trung thực.
6. Bảo hiểm du lịch trị giá 20.000.000VNĐ/vụ.
7. Nước uống: 01chai 500ml/01khách/ngày.
8. Quà tặng: Mũ Du Lịch
Không bao gồm:
1. Chi tiêu cá nhân: giặt là, điện thoại... ;Đồ uống trong các bữa ăn và trong phòng khách sạn
2. Thuế VAT
Ghi chú:
- Vui lòng cung cấp danh sách đoàn gồm đầy đủ các chi tiết về: Họ tên, năm sinh, giới tính và nơi cư trú để chuẩn bị hồ sơ đoàn tham
quan, thông tin đón đoàn
- Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên số lượng các điểm tham quan

Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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